
 

 

 

Softasept N 

Šķīdums lietošanai uz ādas 

Etanols 74,1% un 2-propanols (Ph.Eur.) 10,0% 

Lietošanai gatavs ādas dezinfekcijas līdzeklis 

Baktericīda (iesk. Mikobaktērijas), fungicīda, pret vīrusu (plus Rotavīruss) iedarbība. 

Sastāvdaļas: 100ml šķīduma satur: aktīvās vielas: etanols(100%) 74,1 g, 2-propanols(Ph.Eur.) 

10,0 g, palīgvielas: attīrīts ūdens. 

Viegli uzliesmojošs. Uzglabāt cieši noslēgtu. Sargāt no uguns-Nesmēķēt! Nesmidzināt atklātā 

liesmā. Nepieļaut nokļūšanu acīs. Nelietot uz ievainotas ādas un gļotādas. 

Tikai ārīgai lietošanai. Uzliesmošanas punkts 14⁰C pēc DIN 51755. 

 Produkts un konteineris likvidējams drošā veidā. Neizlietoto produktu iznīcina kā bīstamos 

atkritumus saskaņā ar likumdošanu. Tukšos konteinerus var pārstrādāt saskaņā ar 

likumdošanu, atjaunot vai iznīcināt. 

Pirmās palīdzības pasākumi 

Nekavējoties novilkt kontaktā bijušo apģērbu. 
Ja Jums ir slikta pašsajūta, nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība. 
 
Pie nejaušas tvaiku ieelpošanas, doties svaigā gaisā. 
Ja simptomi nepāriet, konsultējaties ar ārstu. 
 
Ja produkts nokļūst acīs, tās un arī vietas zem plakstiņiem jāskalo ar lielu ūdens daudzumu. 
Ja ir acu kairinājums, konsultēties ar speciālistu. 
 

Nejaušas norīšanas gadījumā, dzert daudz ūdeni. 
Nekavējoties izsaukt ārstu.  

Izraisīt pacienta vemšanu tikai pēc ārsta norādījuma.    
Uzmanību! Uzmanīties no aspirācijas draudiem.  
 
Lietošana: ādas dezinfekcija pirms operatīvas iejaukšanās, punkcijām un injekcijām. 

Devas, lietošanas veids un ilgums 

Softasept N lieto neatšķaidītu un ar sterilu tamponu uzklāj uz ādas. Apstrādājamā āda pilnībā 

jāsamitrina un jāuztur mitra visu iedarbības laiku. 

Pēc iedarbības jāļauj ādai nožūt. 

Ja lieto preoperatīvai ādas dezinfekcijai, jārūpējas, lai preparāts „nesakrātos” zem pacienta, 

jo var rasties ādas kairinājums. 

Iedarbības laiks:  



 

 

 

Ādai ar maz tauku dziedzeriem: 

- Injekcijām un punkcijām vidēji  15 sek. 

- Pie locītavu punkcijām, cerebrospinālo kanālu punkcijām un pirms operācijām vidēji 

1 min. (ja nepieciešams, atkārtota dezinficēšana). 

Ādai ar daudz tauku dziedzeriem (piem., galva, rajons virs augšējā krūšu kaula, rajons 

starp plecu lāpstiņām) : 

- Pie jebkuras iejaukšanās vidēji 2,5 min. (atkārtota dezinficēšana). 

Pirms elektrisku iekārtu lietošanas ļaut preparātam uz ādas nožūt. 

Pēc atvēršanas var lietot 12 mēnešus, bet ne ilgāk par derīguma termiņu, kas norādīts uz 

iepakojuma. 
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